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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D’ESPORTS DEL DISTRICTE DE SANT
ANDREU DEL 21 DE MARÇ DE 2018 A LA SEU DEL DISTRICTE
Assistents:
CPI La Sagrera
A. E. Bon Pastor/CEM Bon Pastor
S.E. Sant Joan de Mata
Cordada Associació Excursionista
C.N. Sant Andreu
C.F. Besós Barón de Viver
A.E. F.S. Arrels
C. P. Congrés
C. D. Trinidad
Ivan Marzá
Conseller CM PSC-CP
Jordi Obón Cabre
Conseller GM Ciutadans
Carlos Rodríguez i Escuredo
Conseller GM Esquerra Republicana de Catalunya
Anna Satorra Sansano
Consellera GM Demòcrata
Jordi Gimeno Pérez
Conseller d’Esports
Emma Zafón
Tècnica del departament de Comunicació
Oihane Otegi Aburuza
Tècnica d’Esports DSPiT
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:
A les 19 hores comença el Consell d’Esports entrant als punts de l’ordre del dia.
1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta.
2. Presentació de la proposta gràfica per a la Festa de l’Esport
L’Emma Zafón presenta la proposta d’imatge gràfica que s’ha treballat des del
Departament de Comunicació per a la Festa de l’Esport. La idea és crear una imatge
moderna on cada any es representin diferents esportistes del Districte.
La imatge estarà composada per 4 persones que, per tal d’assegurar la representativitat i
la diversitat, hauran de complir amb els següents criteris orientatius:





Un esportista veterà
Un esportista que practiqui esport minoritari
Un esportista amb diversitat funcional
Paritat de gènere
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La idea té bona acceptació entre els assistents però algunes persones fan algunes
apreciacions. El Club Patí Congrés defensa que per tal d’evitar malentesos entre els
esportistes que la imatge no hauria de ser personalitzada. L’Anna Satorra destaca que la
idea és bona però afirma també que hi hauria molts items a valorar, per exemple la
representació dels esportistes dels diferents barris. Secció Esportiva Sant Joan de Mata
destaca que la proposta podria generar rivalitat entre les entitats. El Club Patí
Independent proposa que siguin les persones no premiades les que haurien de sortir a la
imatge.
Davant la no existència de consens, Jordi Gimeno proposa que es realitzarà un
replantejament de la proposta des de Districte.
3. Presentació del circuit per incorporar les activitats de les entitats als canals
de difusió del Districte
L’Emma exposa que les entitats poden enviar informació sobre les activitats que realitzin
al Departament de Comunicació per tal que es pugui fer difusió als diferents mitjans
disponibles del Districte. Recomana que les activitats enviades siguin les excepcionals,
les que es considera que seria interessant que la ciutadania estigués informada.
Les entitats que vulguin fer arribar la informació per fer difusió al Districte han d’enviar un
correu electrònic a l’adreça santandreuc@bcn.cat.
4. Presentació de la informació subvencions de l’IBE per a la pràctica esportiva
Jordi Gimeno va informar que la homologació es necessària per poder rebre
posteriorment els ajuts i subvencions corresponents que atorga l’Institut Barcelona Esport.
Es va realitzar una exposició de les ajudes atorgades per l’IBE per a la pràctica esportiva
del infants del Districte.
5. Precs i preguntes.
Oihane informa que enguany segurament es canviarà la data de la Festa de l’Esport. Es
va acordar que anualment es celebraria la festa el primer divendres de novembre, però a
l’any 2018 aquest dia caurà en el pont de Tots Sants i no es considera una data apropiada
per fer aquesta celebració.
Oihane també informa que des de Districte s’està treballant per tal de posar en marxa un
curs de gestió esportiva adreçada a les entitats esportives del Districte. Aquest curs es
celebraria després de les vacances d'estiu però abans de les vacances es farà una
càpsula sobre les licitacions.
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Cordada Associació Escursionista pregunta sobre el projecte del Rocòdrom al Districte.
Exposa que l’any 2009 es va presentar un projecte juntament amb Harmonia per tal de
crear un espai per a la pràctica d’aquest esport. Jordi Gimeno menciona que la nau del c.
Espronceda està pensat per a esports minoritaris i que el Districte demanarà a l’IBE la
incorporació del rocòdrom en aquest nou espai esportiu.

No es fa cap intervenció més i finalitza el Consell a les 20:15 hores.

